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  العاسٓ٘ نتاب

 

 كصْد بَا؟ّما امل العاسٓ٘ ؟حهه رنش أ

قال ابً عباغ  {ّمييعٌْ املاعٌْ  }ّقال تعاىل  ٍّٕ مً الرب {ّتعاّىْا علٙ الرب ّالتكْٚ  }ٍّٕ مظتخب٘ باإلمجاع لكْلُ تعاىل 

يف قْل األنجش حلذٓح ٍل علٕ  غري ّادب٘قال يف الؼشح ٍّٕ  الكذس ّاملٔضاٌ ّالذلّْابً مظعْد العْاسٖ ّفظشٍا ابً مظعْد قال 

 .ْع غريٍا قال ال إال أٌ تط

 .عيذ حذّخ أرٚ للنظله يف حال٘ عذو إعاستُ دَااػٔخ اإلطالو بْدْب اإلعاسٗ ملً حيتٓشٚ ّ .إباح٘ امليافعالعاسٓ٘ ٍٕ: ف- 

 

 تيعكذ العاسٓ٘؟مبا 

علَٔا ّحنِْ نذفعُ لشفٔكُ عيذ تعبُ ّتػطٔتُ  اطرتحأّ  أسنبَاٍزِ الذاب٘ أّ  نأعشتوميعكذٗ بهل قْل أّ فعل ٓذل علَٔا 

 .بهظاُٜ لربدِ فإرا سنب الذاب٘ أّ اطتبكٙ الهظاٛ ناٌ قبْال 

 

 ػشّط العاسٓ٘ الجالث٘ ؟أرنش 

مً أبٕ طلخ٘ فشطا فشنبَا ّاطتعاس مً صفْاٌ بً  ألٌ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّطله اطتعاس : نٌْ العني ميتفعا بَا مع بكاَٜاأّال: 

 .أمٔ٘ أدساعا سّاِ أبْ داّد ّقٔع علُٔ طاٜش ما ٓيتفع بُ مع بكاٛ عٔيُ 

ألٌ اإلعاسٗ ال تبٔح لُ إال ما أباحُ الؼشع فال تصح اإلعاسٗ لػياٛ أّ صمش ّحنِْ ّتصح إعاسٗ نلب لصٔذ : ّنٌْ اليفع مباحاثاىٔا:

رنش يف حل اإلبل ّالبكش ّالػيه إعاسٗ دلٍْا عً رلو ألىُ صلٙ اهلل علُٔ ّطله َٙ عيُ العْض ّفخل لضشاب إلباح٘ ىفعَنا ّاملي

 .ّإطشام فخلَا 

 .ألىَا ىْع تربع إر ٍٕ إباح٘ ميفع٘  : ّنٌْ املعري أٍال للتربعثالجا :

 

 ّما ٓرتتب علٙ رلو ؟ يف عاسٓتُ ؟مُلعري احاالت سدْع أرنش 

 ا ناهلب٘ قبل الكبضالشدْع فَٔ فذاصمل حتصل يف ٓذ املظتعري  امليافع املظتكبلٔ٘ػاٛ ألٌ  أٖ ّقتّللنعري الشدْع يف عاسٓتُ -

 .ما مل ٓضش باملظتعري فإٌ أضش بُ مل ٓشدع حلذٓح ال ضشس ّال ضشاس 

ّال ميتلو الضسع بكٔنتُ ىص  ّحيصذ الضسعٓبلٙ املٔت ّ حتٙ تشطٕ الظفٔي٘فنً أعاس طفٔي٘ حلنل أّ أسضا لذفً أّ صسع مل ٓشدع -

 .علُٔ ألٌ لُ ّقتا ٓيتَٕ إلُٔ 

إرا سدع املعري قبل أّاٌ حصذِ ّال حيصذ قصٔال فلُ أدشِ مجل االسض مً سدْعُ إىل احلصاد  عيف الضسإال  ّال أدشٗ لُ ميز سدع-

 .لْدْب تبكٔتُ فَٔا قَشا علُٔ ألىُ مل ٓشض بزلو بذلٔل سدْعُ فتعني إبكاؤِ بأدشتُ إىل احلصاد مجعا بني احلكني 

 

 ناملظتأدش اليفع اطتٔفاٛ يف ّاملظتعري فصل

 للُنظتعري حل يف اطتٔفاٛ اليفع ؟ٍل 

 .بيفظُ ّمبً ٓكْو مكامُ مللهُ التصشف فَٔا بإرٌ مالهَا  ٓيتفعلُ أٌ 

 

 للُنظتعري حل إلعاسٗ أّ إداسٗ ما اطتعاسِ ؟ٍل 

 .إال بإرٌ املالو , ٓعري ّال ٓؤدش ما اطتعاسِ لعذو ملهُ ميافعُ خبالف املظتأدش  الإال اىُ 

 

 الفشم بني اإلعاسٗ ّاإلداسٗ ّالكشض ؟ما 
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  فع٘ .املي ملو: عاسٗ اإل

 . العني ملو: اإلداسٗ 

ُٓشد فُٔ البذل .أل مليفع٘ معا .اّملو العني : الكشض   ىُ 

 

 علٙ امُلظتعري أٌ ٓضنً يف حال٘ التلف ؟ٍل 

ألىُ قبضُ علٙ أىُ  عري الجاىٕ()أٖ امُل ّٓظتكش الضناٌ علٙ الجاىٕتضنني أَٓنا ػاٛ سِ بذٌّ فتلف عيذ الجاىٕ فللنالو فإٌ أعا

 .ّتلف يف ٓذِ فاطتكش الضناٌ علُٔ نالػاصب مً الػاصب قالُ يف الهايف ضامً لُ 

 

 العاسٓ٘ ؟ عً مظأل٘ ضناٌحتذخ 

 . فشط أّال ىص علُْٔٓو حتكل فْاتَا  و ْٓو تلف ألىُمبجل مجلٕ ّقٔن٘ متكْ علُٔ مضنْىُّإرا قبض املظتعري العاسٓ٘ فَٕ -

لُ صلٙ اهلل علُٔ ّطله لصفْاٌ ابً ّإطخام لكْ الؼافعّٕبُ قال ابً عباغ ّعاٜؼ٘ ّأبْ ٍشٓشٗ ٍّْ قْل  ىفٕ ضناىَاّلْ ػشط - 

أمٔ٘ بل عاسٓ٘ مضنْىُ ّسّٖ مؤداِ سّاِ أبْ داّد فأثبت الضناٌ مً غري تفصٔل ّعً مسشٗ مشفْعا علٙ الٔذ ما أخزت حتٙ تؤدُٓ 

 .سّاِ اخلنظ٘ ّصخخُ احلانه 

 : ىكط٘ خالفٍّٔ٘يا 

 ذٓح   بل عاسٓ٘ مضنْى٘   .حل ابً حيبل ّالؼافعٕ ٍّْ الشادح . قْلّرلو فالعاسٓ٘ مضنْى٘ -

 ذٓح  لٔع علٙ امُلظتعري ضناٌ   .حل و .قْل أبٕ حئف٘ ّمالّرلو فالعاسٓ٘ غري مضنْى٘ -

 

  مظاٜل ضناٌ العاسٓ٘ األسبع٘ ؟أرنش 

  :لهً ال ضناٌ يف أسبع مظاٜل

 األّىل:احلال٘ 

ٌ قبضُ لٔع علٙ ّدُ خيتص مظتعري بيفعُ ألٌ تعله العله نهتب عله ّطالح أل ّقفاأما إرا ناىت العاسٓ٘  إال بالتفشٓط

 .ّتعلٔنُ ّالػضّ مً املصاحل العام٘ أّ لهٌْ امللو فُٔ لػري معني أّ لهْىُ مً مجل٘ املظتخكني لُ 

 ال٘ الجاىٔ٘:احل

 . عذو الضناٌّفٔنا إرا أعاسٍا املظتأدش لكٔاو املظتعري مكامُ يف اطتٔفاٛ امليفع٘ فخهنُ حهنُ يف -

 ُ نجْب بلٕ بلبُ ّحنِْ ألٌ اإلرٌ يف االطتعنال تضنً يف اإلتالف بُ ّما أرٌ يف إتالفُ ال ٓضنً نامليافعأّ بلٔت فٔنا أعريت ل-

ألىَا بٔذ صاحبَا ّسانبَا مل ٓيفشد حبفظَا أػبُ ما لْ غطٙ ضٔفُ  مل ٓضنيَافتلفت حتتُ  هلل تعاىلأّ سنب دابتُ ميكطعا -

نب الذاب٘ ملصلختَا فتلفت حتتُ ّنْنٔل سبَا إرا تلفت حتت ٓذِ نشدٓف سبَا ّنشاٜض ٓش مل ٓضنيُبلخاف فتلف علُٔ 

 .ألىُ مل ٓجبت هلا حهه العاسٓ٘ 

 الجالج٘:احلال٘ 

 .ّمً اطتعاس لريًٍ فاملشتًَ أمني ال ٓضنً إال إٌ تعذٚ أّ فشط -

 .املظتعري طْاٛ تلفت حتت ٓذِ أّ حتت ٓذ املشتًَ ملا تكذو  ّٓضنً

 الشابع٘:احلال٘ 

قال يف ػشح  مل ٓضنًيف مكابل٘ علفَا بإرٌ ػشٓهُ ّتلفت بال تفشٓط ّمً طله لؼشٓهُ الذاب٘ ّمل ٓظتعنلَا أّ اطتعنلَا 

 . اإلقياع ّإٌ طلنَا إلُٔ لشنْبَا ملصلختُ ّقضاٛ حْاٜذُ علَٔا فعاسٓ٘

 

 ّاحلنذهلل الزٖ بيعنتُ تته الصاحلات

 غ ّ ج العاسٓ٘أىتَٙ بفضل اهلل ّميُ نتاب 

 غ ّ ج الػصبٓلخكُ مبؼٔٝ٘ الشمحً نتاب 

 مً نتاب مياس الظبٔل يف ػشح الذلٔل

 معَذ ػٔخ اإلطالو العلنٕ حتت إػشاف فضٔل٘ العالم٘/أبٙ إطخام احلْٓين

 


